
 
 
                                                       

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๕ 
เรื่อง    บัญชีรายช่ือหนังสือ ประจ าปีการศึกษา 2555  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

--------------------- 

  ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๕  ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนจะ
ด าเนินการใช้หนังสือเรียนตามบัญชีในประกาศเพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จ านวน 197  รายการ  ในวงเงิน 1,888,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปด
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

ล ำดับ วิชำ โรงเรียนเทศบำล ๕ ผู้แต่ง สนพ ชั้น เล่ม 
1 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดภาษาไทย เล่ม 1 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.1 82 
2 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดภาษาไทย เล่ม 2 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.1 82 
3 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดคณิตศาสตร์ เล่ม 1 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.1 82 
4 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดมิติสัมพันธ์ เล่ม 1 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.1 82 
5 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดมิติสัมพันธ์ เล่ม 2 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.1 82 
6 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดภาษาไทย เล่ม 3 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.2 86 
7 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดภาษาไทย เล่ม 4 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.2 86 
8 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดคณิตศาสตร์ เล่ม 3 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.2 86 

9 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดมิติสัมพันธ์ เล่ม 3 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.2 86 
10 ปฐมวัย IQ Kids เก่งคิดมิติสัมพันธ์ เล่ม 4 อรุณี ลมิสริ ิ วพ อ.2 86 

11 ภาษาไทย  ภาษาพาที ป.1 สพฐ. สกสค ป.1 160 

12 ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ป.1 สุระ ดามาพงศ์ วพ ป.1 160 

13 ภาษาไทย แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 สุระ ดามาพงศ์ วพ ป.1 160 

14 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.1 นิติกร ระดม  อจท ป.1 160 

15 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร ์ป.1 นิติกร ระดม  อจท ป.1 160 

16 ต่างประเทศ  Smile 1 Patricia Cromwell อจท ป.1 160 

17 ต่างประเทศ แบบฝึกหัด  Smile 1 Patricia Cromwell อจท ป.1 160 

18 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.1 บัญชา แสนทว ี วพ ป.1 160 

19 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป.1 สุพน ทิมอ ่า อจท ป.1 160 



ล ำดับ วิชำ โรงเรียนเทศบำล ๕ ผู้แต่ง สนพ ชั้น เล่ม 

20 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ป.1 ไพฑูรย์ มีกุศล  วพ ป.1 160 

21 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 สุเทพ จิตรชื น  วพ ป.1 160 

22 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 เชาวลิต ภูมภิาค  วพ ป.1 160 

23 ศิลปะ ศิลปะ ป.1 ทวีศักดิ์ จริงกิจ  วพ ป.1 160 

24 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.1 อัจฉรา นาคเมธ ี  อจท ป.1 160 

25 ภาษาไทย  ภาษาพาที ป.2 สพฐ. สกสค ป.2 160 

26 ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ป.2 สุระ ดามาพงศ์ วพ ป.2 160 

27 ภาษาไทย แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.2 สุระ ดามาพงศ์ วพ ป.2 160 

28 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.2 สสวท. สกสค ป.2 160 

29 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกทักษะ คณติศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 สสวท. สกสค ป.2 160 

30 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกทักษะ คณติศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 สสวท. สกสค ป.2 160 

31 ต่างประเทศ  Smile 2 Patricia Cromwell อจท ป.2 160 

32 ต่างประเทศ แบบฝึกหัด  Smile 2 Patricia Cromwell อจท ป.2 160 

33 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.2 บัญชา แสนทว ี วพ ป.2 160 

34 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป.2 จงจรัส แจ่มจันทร ์ อจท ป.2 160 

35 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ป.2 วุฒิชัย มูลศิลป ์ อจท ป.2 160 

36 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 เยาวลักษณ์ อักษร  อจท ป.2 160 

37 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ชูชาติ รอดถาวร อจท ป.2 160 

38 ศิลปะ ศิลปะ ป.2 ทวีศักดิ์ จริงกิจ  วพ ป.2 160 

39 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.2 อัจฉรา นาคเมธ ี  อจท ป.2 160 

40 ภาษาไทย  ภาษาพาที ป.3 
สพฐ. 

สกสค ป.3 160 

41 ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ป.3 สุระ ดามาพงศ์ วพ ป.3 160 

42 ภาษาไทย แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.3 สุระ ดามาพงศ์ วพ ป.3 160 

43 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.3 สสวท. สกสค ป.3 160 

44 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกทักษะ คณติศาสตร์ ป.3 เล่ม 1 สสวท. สกสค ป.3 160 

45 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกทักษะ คณติศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 สสวท. สกสค ป.3 160 

46 ต่างประเทศ  Smile 3 Patricia Cromwell อจท ป.3 160 

47 ต่างประเทศ แบบฝึกหัด  Smile 3 Patricia Cromwell อจท ป.3 160 

48 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.3   วพ ป.3 160 

49 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป.3 จงจรัส แจ่มจันทร ์ อจท ป.3 160 



ล ำดับ วิชำ โรงเรียนเทศบำล ๕ ผู้แต่ง สนพ ชั้น เล่ม 

49 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป.3 จงจรัส แจ่มจันทร ์ อจท ป.3 160 

50 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ป.3 วุฒิชัย มูลศิลป ์ อจท ป.3 160 

51 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 เยาวลักษณ์ อักษร  อจท ป.3 160 

52 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 เชาวลิต ภูมภิาค  วพ ป.3 160 

53 ศิลปะ ศิลปะ ป.3 ทวีศักดิ์ จริงกิจ  วพ ป.3 160 

54 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.3 อรุณี ลิมศิริ วพ ป.3 160 

55 ภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรม ป.4 ขัณธ์ชัย อธิเกยีรติ อจท ป.4 170 

56 ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ป.4 สุระ ดามาพงศ์  วพ ป.4 170 

57 ภาษาไทย แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4 สุระ ดามาพงศ์  วพ ป.4 170 

58 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.4 นิติกร ระดม  อจท ป.4 170 

59 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกหัด คณิตศาสตร ์ป.4 นิติกร ระดม  อจท ป.4 170 

60 ต่างประเทศ  Smile 4 Patricia Cromwell อจท ป.4 170 

61 ต่างประเทศ แบบฝึกหัด  Smile 4 Patricia Cromwell อจท ป.4 170 

62 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.4 บัญชา แสนทว ี วพ ป.4 170 

63 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป.4 สุพน ทิมอ ่า อจท ป.4 170 

64 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ป.4 วุฒิชัย มูลศิลป ์ อจท ป.4 170 

65 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 เยาวลักษณ์ อักษร  อจท ป.4 170 

66 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 ชูชาติ รอดถาวร อจท ป.4 170 

67 ศิลปะ ศิลปะ ป.4 ทวีศักดิ์ จริงกิจ  วพ ป.4 170 

68 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.4 อัจฉรา นาคเมธ ี  อจท ป.4 170 

69 ภาษาไทย  ภาษาพาที ป.5 สพฐ. สกสค ป.5 180 

70 ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ป.5 สุระ ดามาพงศ์  วพ ป.5 180 

71 ภาษาไทย แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5 สุระ ดามาพงศ์  วพ ป.5 180 

72 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.5 สสวท. สกสค ป.5 180 

73 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกทักษะ คณติศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 สสวท. สกสค ป.5 180 

74 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกทักษะ คณติศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 สสวท. สกสค ป.5 180 

75 ต่างประเทศ  Smile 5 Patricia Cromwell อจท ป.5 180 

76 ต่างประเทศ แบบฝึกหัด  Smile 5 Patricia Cromwell อจท ป.5 180 

77 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.5 บัญชา แสนทว ี วพ ป.5 180 



ล ำดับ วิชำ โรงเรียนเทศบำล ๕ ผู้แต่ง สนพ ชั้น เล่ม 

78 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป.5 จงจรัส แจ่มจันทร ์ อจท ป.5 180 

79 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ป.5 วุฒิชัย มูลศิลป ์ อจท ป.5 180 

80 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 สุเทพ จิตรชื น  วพ ป.5 180 

81 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 ชูชาติ รอดถาวร อจท ป.5 180 

82 ศิลปะ ดนตร-ีนาฏศิลป์ ป.5 ประทีป นักปี ่ อจท ป.5 180 

83 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีป.5 อัจฉรา นาคเมธ ี  อจท ป.5 180 

84 ภาษาไทย  ภาษาพาที ป.6 สพฐ. สกสค ป.6 180 

85 ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ป.6 สุระ ดามาพงศ์  วพ ป.6 180 

86 ภาษาไทย แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.6 สุระ ดามาพงศ์  วพ ป.6 180 

87 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.6 สสวท. สกสค ป.6 180 

88 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกทักษะ คณติศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 สสวท. สกสค ป.6 180 

89 คณิตศาสตร ์ แบบฝึกทักษะ คณติศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 สสวท. สกสค ป.6 180 

90 ต่างประเทศ  Gogo Loves English 6 Stanton Procter  วพ ป.6 180 

91 ต่างประเทศ Gogo Loves English Workbook 6   วพ ป.6 180 

92 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ป.6   วพ ป.6 180 

93 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ป.6 จงจรัส แจ่มจันทร ์ อจท ป.6 180 

94 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ป.6 วุฒิชัย มูลศิลป ์ อจท ป.6 180 

95 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 เยาวลักษณ์ อักษร  อจท ป.6 180 

96 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 เชาวลิต ภูมภิาค  วพ ป.6 180 

97 ศิลปะ ศิลปะ ป.6 อรวรรณ ขมวัฒนา  พว ป.6 180 

98 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.6 ปรัชญนันท์ นิลสุข  พว ป.6 180 

99 ภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.1 สพฐ. สกสค ม.1 260 
100 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 หลักการใช้ภาษาไทย เสนีย์ วิลาวรรณ  วพ ม.1 260 
101 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.1 เลม่ 1 สสวท. สกสค ม.1 260 
102 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.1 เลม่ 2 สสวท. สกสค ม.1 260 
103 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 กนกวลี อุษณกรกุล  อจท ม.1 260 
104 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 กนกวลี อุษณกรกุล  อจท ม.1 260 
105 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม1 สสวท. สกสค ม.1 260 
106 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม2 สสวท. สกสค ม.1 260 

107 ต่างประเทศ  SKY 1 Brian Abbs วพ ม.1 260 



ล ำดับ วิชำ โรงเรียนเทศบำล ๕ ผู้แต่ง สนพ ชั้น เล่ม 
108 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ม.1 วิทย์ วิศทเวทย ์ อจท ม.1 260 
109 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.1 ณรงค์ พ่วงพิศ อจท ม.1 260 
110 สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ  ม.1    มึ 3 สาระ กระมล ทองธรรมชาติ  อจท ม.1 260 
111 สุขศึกษา สุขศึกษา ม.1 พรสุข หุ่นนิรันดร์  อจท ม.1 260 
112 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ม.1 สุมนมาลย์ นิ มเนติพันธ์  อจท ม.1 260 

113 การงานฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1 อรุณี ลิมศิริ  วพ ม.1 260 
114 การงานฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2 อรุณี ลิมศิริ  วพ ม.1 260 

115 ภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.2 สพฐ. สกสค ม.2 255 
116 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 หลักการใช้ภาษาไทย เสนีย์ วิลาวรรณ  วพ ม.2 255 
117 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.2 เลม่ 1 สสวท. สกสค ม.2 255 
118 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.2 เลม่ 2 สสวท. สกสค ม.2 255 
119 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 กนกวลี อุษณกรกุล  อจท ม.2 255 
120 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 กนกวลี อุษณกรกุล  อจท ม.2 255 
121 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม1 บัญชา แสนทวี  วพ ม.2 255 
122 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม2 บัญชา แสนทวี  วพ ม.2 255 
123 ต่างประเทศ  SKY 2 Brian Abbs วพ ม.2 255 
124 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.2 ณรงค์ พ่วงพิศ อจท ม.2 255 
125 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 กระมล ทองธรรมชาติ  อจท ม.2 255 
126 สุขศึกษา สุขศึกษา ม.2 พรสุข หุ่นนิรันดร์  อจท ม.2 255 
127 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ม.2 สุมนมาลย์ นิ มเนติพันธ์  อจท ม.2 255 
128 การงานฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.2 เพ็ญพร ประมวลสุข  อจท ม.2 255 
129 การงานฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 อ่านวย เดชชัยศรี วพ ม.2 255 
130 ภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.3 สพฐ. สกสค ม.3 233 
131 ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 หลักการใช้ภาษาไทย เสนีย์ วิลาวรรณ  วพ ม.3 233 
132 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.3 เลม่ 1 สสวท. สกสค ม.3 233 

133 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.3 เลม่ 2 สสวท. สกสค ม.3 233 

134 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 กนกวลี อุษณกรกุล  อจท ม.3 233 
135 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 กนกวลี อุษณกรกุล  อจท ม.3 233 
136 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม1   วพ ม.3 233 
137 วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม2   วพ ม.3 233 
138 ต่างประเทศ  SKY 3 Brian Abbs วพ ม.3 233 



ล ำดับ วิชำ โรงเรียนเทศบำล ๕ ผู้แต่ง สนพ ชั้น เล่ม 
139 สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 กระมล ทองธรรมชาติ  อจท ม.3 233 
140 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.3 ไพฑูรย์ มีกุศล  วพ ม.3 233 
141 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 อุทัย สงวนพงศ์  พว ม.3 233 
142 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ม.3 ราศิยส วงศ์ศิลปกุล พว ม.3 233 
143 การงานฯ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.3 เสาวณีย์ ประทีปทอง  พว ม.3 233 
144 ภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.4 สพฐ. สกสค ม.4 160 
145 ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื อการสื อสาร ม.4 สพฐ. สกสค ม.4 160 
146 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 1 สสวท. สกสค ม.4 160 
147 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 2 สสวท. สกสค ม.4 160 
148 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.4-6 เล่ม 1   สกสค ม.4 160 
149 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.4-6 เล่ม 2   สกสค ม.4 160 
150 วิทยาศาสตร ์ พ้ืนฐานชีววิทยา ม.4-6  (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.4 50 
151 วิทยาศาสตร ์ พ้ืนฐานเคมี ม.4-6  (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.4 50 
152 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเติมเคมี ม.4-6 เล่ม 1 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.4 50 
153 วิทยาศาสตร ์ พ้ืนฐานฟิสิกส์ ม.4-6  (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.4 50 
154 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเตมิฟิสิกส ์ม.4-6 เล่ม 1 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.4 50 
155 วิทยาศาสตร ์ พื้นฐานโลก ดาราศาสตรฯ์ ม.4-6 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.4 50 
156 วิทยาศาสตร ์ ดุลยภาพของสิ งมีชีวิต ม.4-6 (ไม่เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.4 110 
157 วิทยาศาสตร ์ สารและสมบัติของสาร ม.4-6 (ไมเ่น้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.4 110 
158 ต่างประเทศ  elevator 1 ม.4 Tom Ottway พว ม.4 160 
159 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ม.4 วิทย์ วิศทเวทย ์ อจท ม.4 160 
160 สังคมศึกษา หน้าที พลเมืองฯ ม.4-6 กระมล ทองธรรมชาติ  อจท ม.4 160 
161 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 ณรงค์ พ่วงพิศ อจท ม.4 160 
162 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 สัญชัย สุวังบุตร  อจท ม.4 160 
163 สุขศึกษา สุขศึกษา ม.4 พรสุข หุ่นนิรันดร์  อจท ม.4 160 
164 ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.4 สุชาติ เถาทอง  อจท ม.4 160 
165 ศิลปะ ดนตรี ม.4 ส่าเร็จ ค่าโมง  อจท ม.4 160 
166 ศิลปะ นาฏศิลป์ ม.4 สุมนมาลย์ นิ มเนติพันธ์ อจท ม.4 160 
167 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 มนตรี สมไร่ขิง  อจท ม.4 160 
168 ภาษาไทย  หลักภาษาและการใช้ภาษาในการสื อสาร ม.5 สพฐ สกสค ม.5 160 
169 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.5 สพฐ สกสค ม.5 160 
170 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 3 สสวท. สกสค ม.5 160 



ล ำดับ วิชำ โรงเรียนเทศบำล ๕ ผู้แต่ง สนพ ชั้น เล่ม 
171 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.4-6 เล่ม 3   สกสค ม.5 160 
172 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.4-6 เล่ม 4   สกสค ม.5 160 
173 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเตมิชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 1 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.5 45 
174 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเตมิชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 2 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.5 45 
175 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเติมเคมี ม.4-6 เล่ม 2 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.5 45 
176 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเตมิฟิสิกส ์ม.4-6 เล่ม 2 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.5 45 
177 ต่างประเทศ  elevator 2 ม.5 Lynda Edwards พว ม.5 160 
178 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ม.5 วิทย์ วิศทเวทย ์ อจท ม.5 160 
179 สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 ขวัญนภา สุขคร วพ ม.5 160 
180 สุขศึกษา สุขศึกษา ม.5 พรสุข หุ่นนิรันดร์  อจท ม.5 160 
181 ศิลปะ ดนตรี ม.5 ส่าเร็จ ค่าโมง  อจท ม.5 160 
182 ศิลปะ นาฏศิลป์ ม.5 สุมนมาลย์ นิ มเนติพันธ์ อจท ม.5 160 
183 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 มนตรี สมไร่ขิง  อจท ม.5 160 
184 ภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.6 สพฐ. สกสค ม.6 140 
185 ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื อการสื อสาร ม.6 สพฐ. สกสค ม.6 140 
186 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.4-6 เล่ม 5   สกสค ม.6 140 
187 คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ เพิ มเติม ม.4-6 เล่ม 6   สกสค ม.6 140 
188 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเตมิชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 3 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.6 45 
189 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเติมเคมี ม.4-6 เล่ม 3 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.6 45 
190 วิทยาศาสตร ์ เพิ มเตมิฟิสิกส ์ม.4-6 เล่ม 3 (เน้นวิทย์) สสวท. สกสค ม.6 45 
191 ต่างประเทศ  Success 3 ม.6 Stuart McKinlay วพ ม.6 140 
192 สังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ม.4-6 พระมหามนัส กิตฺติสาโร พว ม.6 140 
193 สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ม.4-6 กวี วรกวิน พว ม.6 140 
194 สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา  ม.4-6 เล่ม3 สมหมาย แตงสกุล  วพ ม.6 140 
195 ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.6 สุชาติ เถาทอง  อจท ม.6 140 
196 ศิลปะ ดนตรี ม.6 ส่าเร็จ ค่าโมง  อจท ม.6 140 
197 การงานฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6 เสาวณีย์ ประทีปทอง  พว ม.6 140 

ประกาศ ณ วันที่    21  พฤษภาคม  2555 

 
(นายศักดา    รัตนมุสิก)  

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ 


